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Gamma-Easy Dozimetre Gamma radyasyonu için Dozimetre / ayarlanabilir alarm 

sınırları / akustik zayıflama göstergesi /kolay kullanım / Gamma- Scout Radyasyon 

metresinin alt versiyonu 

Gamma-Easy Dozimetre radyoaktif bulaşmayı µSv/h ve mSv/h de hızlı bir şekilde net olarak 

göstermektedir. Bu mini radyasyon metresi, teslim edilen ya da satın alınan metaryallerin 

(metal, hurda, gıda …) sadece saniyeler içinde durumlarını belirlemek için çevresel 

radyasyonda her zaman ve heryerde bir görüş oluşturmanıza yardım eder. Bu yüzden, mini 

radyasyon metresi belirsizliği, korkuyu ya da endişeyi ortadan kaldırmaya ve her kuşkuyu yok 

eder. yardım eder. Dozimetre, ayarlanan alarm limitiniz aştığında ya da aşağı düştüğünde 

etkileşim yapar ve herhangi bir şey olmadan size uyarır. Akustik zayıflama göstergesinin 

yardımı ile, önemli bir artış meydana geldiği durumda daimi bir gözlem ihtiyacı olmadığını temin 

eden LCD ekran da ölçüm sonuçları taşınır. Günün sonunda uygun bir sonuca ulaşmak için 

Gamma-Easy Dozimetre, son 10 ölçümün ortalama ya da maksimum bir değerine karar 

vermek için olanak sağlar. Hızlı ortalama ölçümler için, mini radyasyon metresi, belli bir period 

boyunca( 30 saniye ile 3 dakika arasında) ortalama bir değer ve bir kaç gün boyunca doz hızı 

kararlarını (alarm ile) hesaplayan kişisel bir fonksiyon sunar. Buna ek olarak, Gamma-Easy 

Dozimetre, (teslime edilen metaryallerde) bulaşma değişikliklerini asgari zamanda belirlemek 

için bozulma göstergesini yakından izlemenize imkan sağlayan 3,5 mmlik bir kriko soketine 

gömülüdür. Mini radyasyon metresi, Gamma-Scout serisine kolay ve uygun fiyatlı alternatiftir. 

Gamma-Easy Dozimetre ile ilgili sorularınızın olması durumunda teknik veri bölümünü 

okuyunuz. 

 

Özellikler 

- Bozulma oranı akustik sinyali  

- Ayarlanabilir ölçüm periyotları (30sn … 30 

dk)  

- Arka ışıklı LCD  

- Uzun dönem ölçümler  

- Kulaklık girişi 

- Otomatik kapanma  

- Son 10 ölçümün MAX / ORT değerleri  

- Ayarlanabilir alarm sınırı  

- 4 tuşlu işlem  

- Ergonomik tasarım 
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Teknik Özellikler 

Dozimetre fonksiyonu Evet 

Dozimetre zamanı 6 ... 48 saat (6 saat adımlarda) 

Dozimetre alarmı 0,1 ... 50 µSv 

Bozulma oranının akustik çıkışı Evet (kulaklık ile) 

Ortalama değer Evet, 30 ... 180 saniye (30 saniye adımlarda)  

Evet, son 10 değer 

LCD ekran Işınlar (Ölçüm süreci) İtme (her ölçülen değer) 

Standart Cs 137 

Çıkış 3,5 mm kriko soket 

Ekran LCD 

Çalışma ısısı -10 ... +40 °C 

Güç kaynağı 9V blok pil 

Boyutlar 180 x 86 x 45 mm 

Ağırlık 150 g 

 

Teslimat İçeriği: 

1 x Gamma-Easy Dozimetre,  

1 x kullanma kılavuzu. 

 


